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Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

Dr. F.W.A. Brom 

Postbus 20004 

2500 EA Den Haag 

 

 

 

Betreft: werking van het geldstelsel – alternatieve systemen van geldschepping 

Utrecht, 18 mei 2016 

 

 

Geachte heer Brom,  

De minister van Financiën informeerde ons dat het kabinet de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid per brief van 14 april jl. heeft verzocht om een advies uit te brengen over de werking 

van het geldstelsel (…) waarbij in ieder geval te betrekken de voor- en nadelen van alternatieven 

systemen van geldschepping (…). 

Deze adviesvraag volgt op een motie die door een ruime Kamermeerderheid is aangenomen, in vervolg 

op burgerinitiatief Ons Geld, waarvan wij initiatiefnemer zijn. De tekst en toelichting van dit 

burgerinitiatief is beschikbaar op de website van het burgerinitiatief: www.burgerinitiatiefonsgeld.nu.    

In de aanloop naar betreffend Kamerdebat heeft een hoorzitting plaatsgevonden over de werking van 

het geldstelsel en hebben wij de vaste Kamercommissie voor Financiën schriftelijk nadere toelichting 

verschaft. Daarmee hebben wij een kader aangereikt voor toetsing en herijking van het geldstelsel. 

Centraal in ons voorstel staat de ontvlechting van publieke en private belangen in het geld- en 

kredietwezen, en modernisering van het geldstelsel met behulp van informatie- en 

communicatietechnologie. Zorg voor de geldhoeveelheid (geldschepping) achten wij een publieke 

aangelegenheid. Kredietverlening een private. Ontvlechting van deze beide geeft grote 

maatschappelijke voordelen, die wij in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Financiën hebben 

samengevat. Bijgaand een afschrift van deze brief met bijvoeging van één van de bijlagen; ons 

Memorandum over het geldstelsel. Deze documenten alsmede de bijlagen daarvan, zijn digitaal 

beschikbaar op eerdergenoemde website van het burgerinitiatief.  

De door ons voorgestelde scheiding van geldschepping en kredietverlening wordt bewerkstelligd door 

(geleidelijke) vervanging van bancair geldtegoed als regulier betaalmiddel, door digitaal chartaal geld dat 

door de overheid in omloop wordt gebracht, welke vervanging gepaard gaat met (geleidelijke) 

ontmanteling van alle overheidssteun voor geldmiddelen die niet door de overheid zelf in omloop zijn 

gebracht, zoals bancair geldtegoed. Interbancaire verrekening wordt daarbij uitgefaseerd als de kern van 

de betaalinfrastructuur, en vervangen door een digitaal betaalstelsel dat is gebaseerd op een publieke 

basisregistratie van geldbezit, waarin betaling direct tussen betaler en ontvanger plaatsvindt, zonder 
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betrokkenheid van welke bankbalans dan ook. Toegang tot deze basisregistratie wordt geboden door 

betaaldienstverleners, op basis van een vergunningstelsel. 

Overschakeling op digitaal chartaal overheidsgeld kan geleidelijk plaatsvinden, gedreven door de 

marktvraag naar geldmiddelen die geheel vrij zijn van kredietrisico en rente, zowel positief als negatief. 

Deze overschakeling kan worden gepaard aan liberalisering van de kredietmarkt, waarbij de overheid 

haar inmenging in deze markt afbouwt, en centrale rentesturing wordt vervangen door markt gedreven 

rentebepaling die vraag, aanbod en risico van geldlening onverstoord weerspiegelt.   

Wij bieden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan het alternatieve systeem van 

geldschepping, zoals wij dat voor de Tweede Kamer hebben uitgewerkt, nader te presenteren. Wij 

menen dat het zijn advies aan de regering zal verrijken. Het helpt de werking van het geldstelsel helder 

te doorgronden en vertegenwoordigt een logische, elegante en relatief eenvoudige ingreep die de 

inherente problemen van het monetaire stelsel bij de wortel vat, en oplost. 

Graag vernemen wij of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op ons aanbod in zal gaan.  

Hoogachtend, 

Stichting Ons Geld 

 

 

Luuk de Waal Malefijt 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Brief d.d. 10 februari 2016 aan de vaste Kamercommissie voor Financiën inzake burgerinitiatief Ons Geld  

- Memorandum over het Geldstelsel, in aanvulling op de tekst en toelichting van Burgerinitiatief Ons Geld 


